TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Fony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Mogyoróska Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Regéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában foglalt
rendelkezés értelmében az önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző
államigazgatási feladat-és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében felülvizsgálta a
Társulási megállapodást és módosítás keretében az alábbi új Társulási Megállapodást hozta létre:

1. Általános rendelkezések
1.1. Társulás neve: Fonyi Szociális Intézményi Társulás
1.2. Társulás székhelye: 3893 Fony, Fő út 3.
1.3. Társulás telephelye:
Elnevezése: Fonyi Gondozási Központ
Címe: 3893 Fony, Templom út 2.
1.4. A Társulást létrehozó települési önkormányzatok neve, székhelye, lakosságszáma, képviselőjének
neve:
1.4.1 Neve: Fony Község Önkormányzata
Székhelye: 3893 Fony, Fő út 3.
Lakosságszáma: 331 fő,
Képviselője: Ivancsó János Sándor polgármester
1.4.2

Neve: Mogyoróska Község Önkormányzata
Székhelye: 3893 Mogyoróska, Fő út 58.
Lakosságszáma: 81 fő
Képviselője: Hegedűs Zoltán polgármester

1.4.3

Neve: Regéc Község Önkormányzata
Székhelye: 3893 Regéc, Fő út 47.
Lakosságszáma: 90 fő
Képviselője: Bakos Ferenc polgármester

1.5. Társulás működési területe: a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok közigazgatási
területére terjed ki.
1.6. A társulási megállapodás időbeli hatálya: a társulás határozatlan időre jön létre.
1.7. Társulás bélyegzője: Fonyi Szociális Intézményi Társulás, 3893 Fony, Fő u. 3. sz. felirattal ellátott
körbélyegző, közepén Magyarország címerével.
1.8. Társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a gazdálkodás – normatíva igénylés és
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változás jelentés, döntés előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait a Telkibányai Közös
Önkormányzti Hivatal látja el. (Mötv. 95. § (4) bekezdés).
1.9. A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre. A
megállapodást a polgármester írja alá.
A Társulás közös alapítású intézmény esetében - az a.) pont kivételével- gyakorolja az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdésében foglalt irányítási
jogköröket.

2. A Társulás célja
A közösen fenntartott szociális intézmény kapacitásának kihasználása és a társult települések
közigazgatási területén a szociális alapszolgáltatás intézményi keretek között történő biztosítása.

3. A Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök
3.1 A társult települési önkormányzatok közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. III. törvény 57. § (1) bekezdésének c) pontjában rögzített szociális
alapszolgáltatási feladatok ellátása, azaz az étkeztetés biztosítása.
3.2. A feladatok ellátását a Fonyi Gondozási Központ, 3892 Fony, Templom út 2.sz. alatti intézmény
fenntartásával és működtetésével oldja meg.
3.3. A Fonyi Gondozási Központ önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi és gazdálkodási
feladatait a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

4. A társulás szervei
4.1. Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják,
akik e megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.
a) A társulási tanács döntését határozattal hozza.
b) A társulási tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást és a
társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását.
c) A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a
települési önkormányzatok képviselő-testületei által megállapodásban átruházott önkormányzati
feladat és hatásköröket.
d) A társulási tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Együttes akadályoztatásuk esetén a
tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
e) A települési önkormányzat képviselő-testülete által eseti helyettesítési, képviseleti joggal
felhatalmazott képviselő a delegált tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és
kötelességei azonosak a tag önkormányzatok delegált tag jogaival és kötelességeivel.
A társulási tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg a
szervezeti és működési szabályzatában. A társulási tanács működésére egyebekben a képviselőtestületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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4.2. A társulási tanács elnöke
a) A társulási tanács az alakuló ülésén, titkos szavazással, tagjai sorából elnököt választ. Az elnök
személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet.
b) A társulási tanács elnöke képviseli a társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a társulás
képviseletét az alelnök látja el.

5. A Társulási Tanács döntései
5.1. A társulási tanács döntése határozat
A társulási tanács döntéseinek előkészítését, végrehajtásuk szervezését a társulás székhelyének közös
önkormányzati hivatala, mint a társulás munkaszervezete látja el.
A társulási tanács ülésein a társult önkormányzatok jegyzője tanácskozási joggal részt vehet.
5.2 A döntéshozatal módja
A társulás minden tagját egy szavazat illeti meg.
A társulás akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tagok jelen
vannak.
A társulási tanács érvényes döntéséhez annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen
levő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges. A minősített többséghez
legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának
több mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.
(Minősített többség: Mötv 95. § (3) a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a
képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Mötv 50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a
törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az
önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság
megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez
42. §
2.) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt
választás, kinevezés, vezetői megbízás;
5.) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő
kiválás;
6.) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás
7.) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
46. §
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat
vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
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88. §
(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás
megszüntetéséhez.
89. §
(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik legalább
hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.
(3) A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról.
Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási tag képviselőtestületének eltérő véleménye esetén a tanács a döntést újratárgyalhatja. Az újratárgyalást a
mérlegelhető okok, és indokok megjelölésével az aggályokat megfogalmazó testület polgármesterének
kell a társulás elnökénél bejelenteni. Az újratárgyalás során a konszenzust lehetőleg létre kell hozni. A
megegyezés hiányában, ha a döntésnek pénzügyi kihatása van, és a megállapodást alapos ok nélkül
meg nem kötő önkormányzat hibájából a társulásnak kára származik, úgy az igazolt kárt az azt okozó
köteles a társulásnak megfizetni.
A megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő, vagy azt akadályozó önkormányzat lakossága, a
megállapodásban biztosított szolgáltatásokat nem veheti igénybe.

6. A társulás tagjának jogai és kötelezettségei
6.1. A társulás tagjának jogai:
a) A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik.
b) A tag képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társulás szervezetének és működési
szabályainak kialakításában.
c) A tag képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire.
d) A tag képviselője a társulási tanács ülésein teljes joggal képviseli a tagönkormányzat érdekeit.
f) A tag a társulási tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért
pénzbevételekből.
g) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő határozatának
észrevételezésére és megtámadására.
h) Kérdést, javaslatot, indítványt tehet a társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet
tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni.
Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba.
i) Ha egy napirendi pont tárgyalásánál kisebbségben marad, joga van kisebbségi véleménye
rögzítésére.
6.2. A társulás tagjának kötelezettségei
a) A társulási megállapodásban, a társulás által ellátott közfeladatokra vonatkozó külön
megállapodásokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása.
b) Képviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási
célok és feladatok közös megvalósítását.
c) A társulás határozatainak végrehajtása.
d) A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével való
egyeztetése, illetve a társulással való írásbeli közlése.
e) Befizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítése.
f) A társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok,
információk továbbítása a társulás munkaszervezetéhez.
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g) A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon megóvása, annak
gyarapítására való törekvés.
h) A Szervezeti és Működési Szabályzatban a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó további
szabályok megtartása.
i) A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás a társulás
tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó
hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a
pénzforgalmi szolgáltatóhoz.

7. A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és beszámolási kötelezettsége
7.1. A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
7.2. Költségvetését önállóan, határozatban állapítja meg és az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv útján gondoskodik annak végrehajtásáról.
7.3. A gazdálkodás pénzügyi forrásai:
a) központi költségvetési támogatás, feladatfinanszírozás
d) saját bevétel. (ellátottak által befizetett térítési díjak)
c) egyéb források, (pályázatok)
7.4. Az intézmény működéséhez szükséges, a 7.3 pontban szereplő pénzügyi források feletti költségét
Fony Község Önkormányzata saját költségvetése terhére biztosítja, társult önkormányzatoktól
hozzájárulást, tagdíjat nem igényel.
7.5. A társulás költségvetésének elfogadását, illetve beszámolási kötelezettségét az Áht. vonatkozó
előírásai figyelembevételével kell teljesíteni.
7.6. A társulás költségvetését, illetve beszámolóját az Áht. vonatkozó előírásai figyelembevételével a
Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal készíti el.
7.7. A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó
szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési
felügyeletüket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg
vagyoni hozzájárulásának mértékét.
7.8. A társulási tanácsba delegált képviselők évente legalább egy alkalommal beszámolnak
képviselő- testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A társulási tanács képviseleti
joggal rendelkező tagjai személyesen, vagy megbízottjuk útján figyelemmel kísérik az általuk
képviselt településen a társulás által ellátott tevékenysége színvonalát, és a településen feladatot ellátó,
a társulás, vagy intézménye által foglalkoztatott szakdolgozók munkáját. A feladat ellátás
tapasztalatairól, az észlelt esetleges hiányosságokról szükség szerint, illetve haladéktalanul tájékoztatja
az elnököt, és az intézmény vezetőjét.

8. A társulás tevékenysége és gazdálkodásának ellenőrzési rendje
8.1. A társulás gazdálkodásának ellenőrzését a gazdálkodási feladatokat ellátó intézmény belső
ellenőre végzi.
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9. A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje
9.1. A társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat terhére a társulási tanács elnöke vagy
az általa meghatározott személy vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.
9.2. A társulás ügykörében keletkező iratok, levelezések kiadmányozása, a kötelezettségvállalás,
valamint az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése a gazdálkodási feladatokat ellátó intézmény,
vonatkozó szabályzatai szerint történnek.

10. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje
10.1. A társulás saját vagyonnal nem rendelkezik. A Fonyi Gondozási Központ épülete, leltár szerinti
felszerelései és ingóságai Fony Község Önkormányzatának tulajdonában állnak. Az épület felújításáról
tulajdonos Önkormányzat gondoskodik.

11. Társulási megállapodás módosítása, kizárás, kiválás, csatlakozás és a társulás
megszüntetésének szabályai
11.1. A társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint
módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül
felülvizsgálják.
11.2. A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet.
11.3. A kiválásról és a társuláshoz való csatlakozásról szóló – minősített többséggel hozott –döntést a
települési önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni,
és azt a társulás tagjaival közölni, amit azok kötelesek tudomásul venni.
11.4. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év
utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
11.5. A tagok a társulási megállapodás felülvizsgálata, valamint a társulás átalakulása esetén, - a
társulási megállapodás hatályba lépésének időpontjára - élhetnek a kiválás lehetőségével.
11.6. A társulás megszűnik:
a) a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
b) ha a társulás tagjai a Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;
c) törvény erejénél fogva;
d) bíróság jogerős döntése alapján.

12. Záró rendelkezések
12.1. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre szóló
együttműködést vállalnak.
12.2. Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás között
tárgyalásos formában egyeztetni. Vitás kérdésekben a közigazgatási - és munkaügyi bíróság
dönt.
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12.3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok és az
SZMSZ rendelkezései az irányadók.
12.4. A Társulási Megállapodás hatályba lépésének időpontja: a Társulási Megállapodás aláírásának
napját követő nap.
A Társulási Megállapodást Fony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2013. (VI.27.)
határozatával, Mogyoróska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2013. (VI.27.)
határozatával, Regéc Község Önkormányzaánakt Képviselő-testülete a 19/2013. (VI.27.) határozatával
fogadta el. A módosítást követően az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást Fony
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2013. (IX.25.) határozatával, Mogyoróska
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2013. (IX.25.) határozatával, Regéc Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2013. (IX.25.) határozatával, a Fonyi Szociális
Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az 5/2020. (III.10.) határozatával, Fony Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2020. (III.12.) határozatával, Mogyoróska Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2020. (III.11.) határozatával, Regéc Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2020. (III.10.) határozatával fogadta el.
Kelt: Fony, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Puskás Gábor
Fony Község Alpolgármestere
Társulási Tanács Elnöke

Ivancsó János Sándor
Fony Község Polgármestere

Hegedűs Zoltán
Mogyoróska Község Polgármestere

Bakos Ferenc
Regéc Község Polgármestere

